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 حكم ما يستخبثه الناس من األطعمة واألشربة
ُوحيرم مستخبث": وله رمحه هللاق ما يستخبثه أوساط : أي .ُُ الرابع مما حيرم من األطعمة واألشربةهذا هو "ُُ

َالناس من ذوي الفطر السليمة والعادات املستقيمة ِ. 
َ، وهذه املسألة مما وقع " حشراتكقنفذ وفأرة وكل": قوله رمحه هللا َ  َّفيه خالف بني العلماء؛ فإنَ

ََاملستخبث مما ختتلف فيه النفوس، وال جيري فيه الناس على سنن مستقيم، ولذلك اختلف الفقها َ َ ُ
ء يف 

Tَمستقذرة أو مستخبـثة؛ ألنا ًحترمي األشياء بناء على أ َ ََ ُ َُ َYذلك قد يتغري زما ً،Yوقد يتغري ،ً وقد يتغري مكا 
ُ انضباطا ميكن أن يرجع إليه، ًبطة فاملسألة ليست منض؛ًحاال َّ حيروال دليل على مثل هذا، فاألصل أالً م ُ

َّ قد قام الدليل على حترميه، فالقنفذ الصواب أنه ليس مبحرم، وهذا مذهب اإلمام الشافعشيء إال ي رمحه ُ
 .هللا، وكذلك اإلمام مالك

 مر بقتلهُما أأكل حكم 
ُحترمي الفأرة ليس أTا مستخبـثة، بل ألن الشارع أمر بقتلها، وهذا يضاف ة يف َِّ العل"ٍوفأرة": قوله رمحه هللا َ َ َُ َ َ َ ْ

َإىل ما حيرم من املأكوالت، كل ما أمر الشارع بقتله فإنه حيرم أكله؛ كالوزغ، والفأرة، واحلدأة، والغراب،  ََ ِ ََ ُ َ َُ َ
 .َََا أمر الشارع بقتلها، فال حيل أكلهاة، هذه كلهَّوالعقرب، واحلي

ََ هذا يستثىن منه اجلراد؛ فإنه قد جاء يف"ٍ حشراتُّوكل":  رمحه هللاقوله َ السنة إwحته، وما عداه فإنُ َ ُه حيرم؛ َّ َ
َّإما لمضر َ ِ  . على حترمي بعض صورهِّته وإما للنصَّ

َحكم أكل ما =ي عن قتله ُِ 
َّق ببقية ما ذكر من احملرَّقبل أن ننتقل إىل ما يتعل َ َ َّمات، يضاف إىل املحرَ ُ مات يف املآكل واملشارب كل ما ُ

Tُّى الشارع عن قتله؛ فإنه ال حيل َ َ ََ أكله؛ كاهلدهد، والصرد، والنملة، والنحلة، فهذه Tى الشارع عن ََ َ ُّ
 .ُقتلها، فال حيل أكلها؛ ألن قتلها اعتداء وخمالفة، فال يستباح به أكلها

 حكم شرب املسكر
ٌَِوحشيشة مسكرة": قوله رمحه هللا ُمما حيرم حشيشة مسكرة، أي:  أي"ُ  .حشيشة حيصل �ا اإلسكار: ُ
 . وهذا يندرج فيما تقدم"ٍوكل عشب مضر" :قوله رمحه هللا
ُْكبـنج وشربم وحنوه" :قوله رمحه هللا ُ َّ؛ وذلك أن الشريعة حرمت كل"َْ َّ  .ََ ما حيصل به ضرر على الناسَّ
ٍكل مسكر مخر وكل مسكر «: ؛ وذلك أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال"خمر وحنوه مسكر كُّوكل" :قوله رمحه هللا ٍِ ِْ ٌ ُْ ُُّ ُُّ َُ َْ

ٌحرام َ ُّة هي اإلسكار، فكلَّفالعل؛ ]) ٢٠٠٣(مسلم [ »َ ِ ما حصل به اإلسكار من مخر وحنوه؛ ِ َ َ َ
َّه مما حرمه الشارعّإنََّكاملخدرات واملشمومات اليت حيصل �ا تغييب العقل على وجه اللذة والطرب ف َ. 
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 حكم األكل من مال الغري
ًومما حيرم أكله وشربه ما كان ملكا للغري؛ فإن :  أي"ٍ داعية إليهٍومال الغري من غري ضرورة": قوله رمحه هللا ُ

ََي عليه �كل أو شرب هو انتهاك حلرمة املال، ولو وقع فإنه مضمون على من أتلفه wألكل ِّالتعد َ َُ ِ
 .احبهوالشرب لص

 


